
 

Uchwała Nr 1 

z dnia 19 sierpnia 2013 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:   

LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzib ą w Warszawie 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§1 

 Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. 

z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka 

Józefa Kwiatkowskiego. -----------------------------------------------------------------------  

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------  

 

 Pan Marek Józef Kwiatkowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----------  

− brało udział 19.239.949 akcji, co stanowi 43,45% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

− oddano 19.239.949 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

19.239.949 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Pan Marek Józef Kwiatkowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej 

wskazanym została podjęta. ------------------------------------------------------------------  

 Pan Marek Józef Kwiatkowski wybór przyjął i podpisał listę obecności. ------  

  

 Ad. pkt.3) porządku obrad. ---------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego 

zdolność do podejmowania uchwał, jako że: -----------------------------------------------  

− Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 4021 i 4022 Kodeksu 

spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 

internetowej Spółki w dniu 23 lipca 2013 roku, podane do publicznej 
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wiadomości raportami EBI 19/2013 i ESPI 4/2013, w terminie 

przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -------------------  

− zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni 

Akcjonariusze posiadający 19.239.949 (dziewiętnaście milionów 

dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) 

akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 44.276.975 

(czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy 

dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, dysponujący 19.239.949 

(dziewiętnastoma milionami dwieście trzydziestoma dziewięcioma 

tysiącami dziewięćset czterdziestoma dziewięcioma) głosami na ogólną 

liczbę 44.276.975 (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt 

sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, to jest 

Akcjonariusze reprezentujący 43,45% (czterdzieści trzy całe i 

czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. ----------  

 

 Ad.pkt.4) porządku obrad. ----------------------------------------------------------  

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 2 

z dnia 19 sierpnia 2013 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:   

LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzib ą w Warszawie 
 

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji  

 

§1 

 W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Edwarda 

Szczytowskiego, Wojciecha Połecia, Mariusza Kierebińskiego, Jerzego Kwilmana i 

Georgi Rozencwajga – dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie 

art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 
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Zgromadzenie – działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych – 

powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji – Edwarda Szczytowskiego, 

Georgi Rozencwajga, Lecha Dudka, Dominika Dudzińskiego i Daniela 

Gąsiorowskiego. --------------------------------------------------------------------------------  

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

− brało udział 19.239.949 akcji, co stanowi 43,45% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

− oddano 19.239.949 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

19.239.949 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  
 

 Ad.pkt.5) porządku obrad. ----------------------------------------------------------  

 Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do 

rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął 

niniejsze Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------  
 

 


